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Abstrakt: 

Práce předkládá hodnocení vývoje režimu podzemních vod 
zvrstveného vícekolektorového zvodněného systému české křídové 
pánve v oblasti předpokládaného maximálního dosahu ovlivnění 
podzemních vod těžbou radioaktivních surovin v okolí Stráže pod 
Ralskem. Hlavním směrem práce bylo zpracování mapových interpolací 
dat z monitoringu úrovní hladin podzemní vody v jednotlivých zvodních 
zkoumané oblasti a popis režimu podzemních vod.  

Sestavené mapy piezometrických povrchů jednotlivých zvodní 
umožňují představu dlouhodobého vývoje režimu podzemních vod. Toho 
bylo dosaženo i přesto, že tato práce není založena na hydraulickém 
modelu, ale interpolaci dat z terénního monitoringu. Mapy a gridové 
soubory piezometrických povrchů je tedy vhodné použit pro kalibraci 
hydraulických modelů v zájmovém území. 

Hladina cenomanské zvodně byla v letech 1970 až 2001 
v prostoru hlubinné těžby uranu snížena až o 170 metrů, s dosahem 
ovlivnění více než 50 km, od infiltrační oblasti při lužické poruše  k oblasti 
drenáže v údolí Labe. Rozsah ovlivnění piezometrického povrchu bazální 
křídové zvodně je výrazně větší (600-700 km2) než rozsah ovlivnění 
chemismu podzemních vod kyselým loužením radioaktivních surovin in 
situ (24-27 km2). Pozitivem však je, že takto rozsáhlý zásah bazální 
zvodně ve vícevrstevném zvodněném systému nezpůsobil výrazné 
ovlivnění ostatních zvodní v zájmové oblasti. 

Při současné rychlosti zatápění zbytkové piezometrické deprese 
v jednotkách metrů ročně lze předpokládat přiblížení přírodním 
podmínkám během několika desetiletí. Možnost návratu k přírodnímu 
režimu podzemních vod v prostoru dřívější chemické těžby a jeho jižním a 
jihojihozápadním předpolí však závisí především na provozu sanačních 
technologií v budoucnosti. Na takto rozsáhlý zásah do režimu 
podzemních vod v bazálním křídovém kolektoru je nutné nahlížet 
v kontextu jeho dlouhodobého vývoje. 

Na základě zjištěného dalekosáhlého vlivu odvodnění a 
zatápění prostoru těžby radioaktivních surovin na piezometrický povrch 
bazální cenomanské zvodně směrem k jihozápadu, tedy ve směru 
přirozeného proudění podzemních vod, je vhodné nazývat celé území 
boleslavsko-mělnického zvodněného systému přiléhající ke 
středohorskému zlomovému pásmu (od infiltrační oblasti při lužické 
poruše oblasti drenáže v údolí řeky Labe) jako strážský blok v širším 
smyslu. 
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Abstract: 

The thesis summarises the development of groundwater regime 
in a multilayered water-bearing system of the Bohemian Cretaceous Basin 
in maximal proposed extent of area where the groundwater regime had 
been affected by mining of radioactive materials near Stráž pod Ralskem. 
The aim of the thesis was to describe the groundwater regime on the 
basis of measured monitoring data and map interpolations. 

Newly created graphs and maps of piezometric surfaces bring 
an insight into the dynamics of the Bohemian Cretaceous Basin water-
bearing system and give an idea of long-term groundwater heads and flow 
directions development in the studied area. This was achieved despite the 
fact that this study does not present a hydraulic model, but an 
interpolation of monitoring data. Maps and grids of piezometric surfaces 
can be used for calibration of hydraulic models in the area of interest. 

Piezometric surface of the Cenomanian aquifer in the Stráž 
block was lowered by 170 m due to an underground uranium mining, with 
an affected area of more than 50 km along the regional flow direction, 
from infiltration to drainage area. The extent of the piezometric surface 
affected is several times larger (600-700 km2) than the area directly 
affected by chemicals used  in acid in situ leaching (24-27 km2). Other 
aquifers, especially the Turonian aquifer widely used as a water supply, 
have not been seriously affected.   

At the current rate of flooding of residual depression, the 
piezometric surface may reach the pre-mining state within several 
decades. Possibility of returning to the natural groundwater regime in the 
in-situ leaching area and its forefield depends on the regime of 
remediation technology used at those sites in the future. Such an 
extensive intervention into the groundwater regime has to be seen in the 
context of its long-term development. 

Based on the recorded far-reaching influence of mining drainage 
and flooding on the piezometric surface of the Cenomanian aquifer 
towards southwest, ie. in the natural direction of groundwater flow, it is 
appropriate to refer to the entire area of the Boleslav-Mělník water-bearing 
system adjacent to Středohoří Fault Zone (from the infiltration area at 
Lužice fault to the drainage area in the Labe river valley) as the Stráž 
block in the wider sense. 
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Autoreferát disertační práce 
 

1. Úvod 

Dřívější těžba radioaktivních surovin v okolí Stráže pod Ralskem 
představuje největší antropogenní zásah do přirozeného režimu proudění 
podzemních vod na území české křídové pánve i celé České Republiky, 
jak z hlediska doby trvání, tak i plošného dosahu ovlivnění hladin 
podzemní vody zejména v bazálním křídovém kolektoru. 

Hlavním studovaným antropogenním zásahem je dřívější 
dlouhodobá hornická činnost a pozdější sanační aktivity státního podniku 
DIAMO  v okolí Stráže pod Ralskem. 

Přestože se jedná o území s velmi podrobnou prozkoumaností 
v rámci mnoha geologických disciplín (např. Coubal et al. 1993, Fiedler 
1999, Slezák 2001, Charvát et al., 2008, Datel 2009 a další), kde bylo 
zpracováno několik hydraulických a transportních modelů (např. Herčík a 
Kůrka 1990, Lietava 2000, Čermáková 2002, Novák et al. 2002, Hokr et 
al. 2004, Datel 2009) a dopady hornické činnosti na životní prostředí 
popisuje řada prací českých i zahraničních (např. Datel & Ekert 2008, 
Ekert 2008, Ekert & Mužák 2010, IAEA 2005, Krásný et al. 2012, Mužák 
2008, Slezák 2001, Smetana et al. 2002, Balatka et al. 2006, Novák 
2001), nebyl dosud uspokojivě popsán regionální dosah kvantitativního 
ovlivnění podzemních vod hornickou činností, zejména ovlivnění 
piezometrického povrchu bazální křídové zvodně v území od oblasti 
infiltrace při Lužické poruše na severovýchodě po oblast drenáže v údolí 
Labe na jihozápadě. 

 
2. Cíle práce 

Cílem práce je popis režimu proudění podzemních vod ve 
zvrstvených vícekolektorových systémech v dlouhodobém časovém 
horizontu, se zaměřením na ovlivnění přirozeného režimu podzemních 
vod výraznými antropogenními zásahy. 

Hlavním směrem práce bylo zpracování mapových interpolací 
dat z monitoringu úrovní hladin podzemní vody v jednotlivých zvodních 
zkoumané oblasti a popis režimu podzemních vod na základě změřených 
dat.  
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3. Materiál a metodika 

Zkoumaná oblast předpokládaného maximálního dosahu 
ovlivnění režimu podzemních vod aktivitami s. p. DIAMO o. z. TÚU Stráž 
pod Ralskem je vymezena přibližně severovýchodní hranicí křídových 
sedimentů v oblasti lužické poruchy, na jihovýchodě tokem Jizery po její 
ústí do Labe, na jihozápadě tokem Labe po Litoměřice a na severozápadě 
přibližně spojnicí měst Litoměřice a Hrádek nad Nisou. Z regionálně-
hydrogeologického hlediska se zkoumaná oblast nachází při hranici 
boleslavsko-mělnického a benešovsko-ústeckého zvodněného systému, 
které jsou vzájemně odděleny středohorským zlomovým polem a zejména 
jeho severovýchodní částí - strážským zlomem (zlomovým polem). 
Celkem se tedy v zájmové oblasti nacházejí 4 zvodně s individuálními 
hladinovými poměry a režimem proudění podzemních vod, které jsou 
významné v rámci řešení této práce (cenomanská a turonská zvodeň ve 
strážském a ve tlusteckém bloku). 

Svrchnokřídové sedimenty centrální části strážského bloku 
dosahují mocností maximálně do cca 300 m. Jihovýchodně od pásma 
Čertových zdí směrem k Jizeře mocnost sedimentů české křídové pánve 
stoupá až na několik set metrů. Rozdílná je situace v tlusteckém bloku, 
kde jsou sedimenty křídy zachovány v mocnostech až 1000 m. 

Sada více než 1,2 milionu dostupných záznamů měření hladin 
podzemních vod ve vrtech pozorovací sítě s.p. DIAMO, o.z. TÚU byla 
doplněna o záznamy měření hladin podzemních vod ve vrtech pozorovací 
sítě ČHMÚ a byla rozdělena čtyř skupin podle příslušnosti monitorovacích 
vrtů k jednotlivým útvarům podzemní vody v zájmové oblasti. 

Pomocí programu Golden Software Surfer 8 byly interpolovány 
piezometrické úrovně příslušných útvarů podzemních vod v zájmové 
oblasti v jednotlivých letech. Na základě interpolovaných dat byly 
sestaveny mapy izolinií hladin podzemní vody v jednotlivých zvodních.  

K určení, vymezení a zobrazení oblastí potenciálního 
vzestupného a sestupného přetoku podzemní vody mezi cenomanským a 
turonským kolektorem byly vypočítány gridy rozdílu nadmořské výšky 
hladiny v jednotlivých uzlech sítě mezi turonskou a cenomanskou zvodní. 
Pro hodnocení časových změn byly vypočítány gridy meziročních rozdílů 
v jednotlivých zvodních. 

Pro hodnocení dosahu ovlivnění piezometrické úrovně 
cenomanské zvodně a případného ovlivnění ostatních zvodní byly 
analyzovány soubory hodnot měřených úrovní hladin podzemní vody 
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v jednotlivých vrtech a zvodních. Na základě předpokládaného odlišného 
rozložení souboru hodnot mezi neovlivněným režimem hladiny podzemní 
vody a režimem ovlivněným vnějším (antropogenním) zásahem, byly 
vypočítány směrodatné odchylky pro jednotlivé pozorované řady hladin 
podzemní vody. 

Pomocí statistického software PAST (Hammer et al. 2001) byl 
testován vliv délky řady sledování hladin na rozložení hodnot 
směrodatných odchylek a analyzována četnost výskytů hodnot 
směrodatných odchylek v rámci jednotlivých zvodní. 

Pro grafické zobrazení byly interpolovány hodnoty 
směrodatných odchylek datových souborů v jednotlivých zvodních 
analogickým způsobem jako nadmořské výšky hladin podzemních vod.   

Rychlost zatápění odvodněného prostoru dřívější hlubinné těžby 
v cenomanské zvodni strážského bloku byla analyzována pomocí grafů 
měřeného vzestupu hladiny podzemní vody v monitorovacích vrtech 
v různých částech zájmového území. Kde byl pozorován vzestupný trend 
měřených hladin podzemní vody, byl na základě regrese proveden odhad 
nejkratší možné doby přiblížení úrovně hladiny podzemní vody 
k přirozeným podmínkám před zahájením těžby. 

 

4. Výsledky a diskuse 

Původní úroveň hladiny v cenomanské zvodni se pohybovala 
v hodnotách od 400 m n. m. u lužické poruchy, přes cca 300 m n. m. 
v oblasti vyluhovacích polí po přibližně 190 m n. m. směrem k údolí Labe. 

V cenomanské zvodni je již v roce 1967 zřetelná deprese 
hladiny podzemní vody, způsobená čerpáním vod při budování dolu Hamr 
I. Do konce roku 1967 byla hladina snížena již na cca 200 m n. m., tj. o 
cca 110 metrů. 

V důsledku odvodňování v oblasti DH I a osušení dolového pole, 
což byl základní předpoklad pro provedení otvírkových, přípravných a 
těžebních prací na ložisku Hamr pod Ralskem, byla hladina cenomanské 
zvodně snížena až na úroveň cca 130 m n. m., tj. až o 170 m. Vzniklá 
depresní kotlina se rozšiřovala přibližně do roku 1991, kdy ve své 
centrální části dospěla k relativně ustálenému stavu. Tuto oblast 
ohraničuje přibližně hydroizopieza 260 m n. m. ve spojnici od strážského 
zlomu mezi severovýchodním okrajem DK I a obcí Křižany, přes obec 
Osečná po Náhlov. Vně této linie směrem k lužické poruše pokračoval 
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pokles úrovní hladiny cenomanské zvodně převážně do roku 2001-2, 
v některých částech území (v blízkosti styku strážského zlomu s lužickou 
poruchou)  trvá do současnosti. 

Mezi lety 2001 a 2003 bylo postupně ukončeno čerpání důlních 
vod z dolu Hamr I. Do konce roku 2003 hladina podzemní vody dosáhla 
stropu cenomanského kolektoru, při rychlosti vzestupu hladiny až 25 
m/rok. Následně se rychlost vzestupu výtlačné úrovně hladiny výrazně 
snížila na 5-6 m/rok v centrální části deprese a dále postupuje lineárně 
v napjatém režimu hladiny. Do konce roku 2008 stoupla úroveň hladiny 
v blízkém okolí dolu Hamr I téměř o 90 m, do konce roku 2014 celkem 
o 125 m. V prostoru hlubinné těžby je stále patrná asymetrická deprese 
hladiny cenomanské zvodně s úrovní hladiny kolem 240 m n. m. při 
strážském zlomu severně od dolu Hamr. V nejsevernější části strážského 
bloku v blízkosti styku strážského zlomu s lužickou poruchou pokračuje 
pomalý pokles hladiny cenomanské zvodně rychlostí už jen méně než 
1 m/rok. V ploše vyluhovacích polí a okolí jsou do současnosti udržovány 
snížené úrovně hladiny cenomanské zvodně v důsledku zvýšení 
sanačního čerpání v rámci probíhajících sanačních prací. 

Na základě lineární regrese měřených hladin za posledních 10 
let v centru depresního kužele zatápěného Dolu Hamr I byla odhadnuta 
doba možného přiblížení hydraulických podmínek cenomanské zvodně ke 
stavu před zahájením odvodnění nejdříve kolem roku 2025, za 
předpokladu, že bude napjatá hladina zvodně stoupat i nadále stejnou 
rychlostí a nedojde k dalšímu ovlivnění v souvislosti se sanačními 
pracemi. V prostoru dřívější chemické těžby byla doba možného přiblížení 
ke stavu před zahájením odvodnění odhadnuta nejdříve kolem roku 2050. 
V tomto prostoru však bude možnost obnovení přírodních poměrů záviset 
zásadním způsobem na režimu probíhajících sanačních prací. 

Ve většině prostoru strážského bloku je nyní úroveň hladiny 
cenomanské zvodně výrazně níže než v minulosti. V ploše zatápěné 
deprese v okolí hlubinné těžby činí rozdíl úrovní hladin přibližně 50-60 
metrů, v blízkosti lužické poruchy 20-30 m, v ploše vyluhovacích polí 
DCHT 60-70 m a v prostoru jižně a jihozápadně od DCHT 20-30 metrů. 
Při jižním okraji zájmového území jsou úrovně hladiny cenomanské 
zvodně až o 20 m výš než v roce 1970. 

Při současné rychlosti zatápění prostoru hlubinné těžby 
v jednotkách metrů ročně a přetrvávajícím poklesu úrovní hladin 
cenomanské zvodně v okrajových oblastech lze předpokládat přiblížení 
původním úrovním hladiny v řádu několika desetiletí. 
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V turonské zvodni strážského bloku dosahuje hladina podzemní 
vody v úrovně kolem 520 m n. m. u lužické poruchy a klesá směrem 
k Labi na cca 170 m n. m., s dílčí depresí v údolí Ploučnice jihozápadně 
od Mimoně (260 m n. m.) a elevací v oblasti Polomených hor. Dílčí elevaci 
hladiny a rozvodnici turonské zvodně představuje maršovicko-bezdězská 
elevace (úroveň hladiny až 330 m n. m.).  

Hladina cenomanské zvodně tlusteckého bloku klesá plynule 
z úrovně cca 340 m n. m. u lužické poruchy na úroveň 190 m n. m. v okolí 
Úštěka. Hladina turonské zvodně tlusteckého bloku dosahuje u lužické 
poruchy úrovně 360 m n. m. a klesá směrem k Labi na úroveň přibližně 
160 m n. m.. Hladiny podzemní vody mají v celém sledovaném období 
přibližně stejný průběh. V oblasti drenáže zvodní při toku Labe je patrný 
postupný pomalý pokles úrovní hladin cenomanské i turonské zvodně. 

Ve vrtech pozorovací sítě podzemních vod sítě ČHMÚ v širším 
zájmovém území je v cenomanské zvodni strážského bloku patrná reakce 
na odvodňování a zatápění prostoru dřívější hlubinné těžby i na režim 
hladin v prostoru DCHT, s tendencí k vyhlazování a zmenšování rozptylu 
hodnot se vzdáleností od centra ovlivnění. V posledních několika letech 
(přibližně od roku 2010) je ve většině vrtů v jihozápadním předpolí 
prostoru dřívější těžby patrný mírný vzestupný trend. 

V turonské zvodni strážského bloku  i ve zvodních tlusteckého 
bloku jsou úrovně hladin podzemní vody ve vrtech pozorovací sítě ČHMÚ 
po celé sledované období přibližně ustálené, se slabší i výraznější 
přirozenou sezónní i víceletou oscilací, bez zjevného trendu. 

Na základě předpokládaného odlišného rozložení souboru 
hodnot mezi neovlivněným režimem hladiny podzemní vody a režimem 
ovlivněným vnějším (antropogenním) zásahem, byly vypočítány 
směrodatné odchylky pro jednotlivé pozorované řady hladin podzemní 
vody,  hodnoty interpolovány pro mapové zobrazení. Ve zvodních 
tlusteckého bloku, které lze považovat za plošně neovlivněné díky 
nepropustnosti strážského zlomového pásma, byly zjištěny převážně 
nízké hodnoty směrodatných odchylek souborů sledovaných hladin 
v jednotlivých vrtech za celé sledované období. V turonské zvodni 
strážského bloku rovněž převažují hodnoty σ < 1 ale poměrně často se 
vyskytují hodnoty σ < 2. Na proti tomu v cenomanské zvodni strážského 
bloku je rozložení odlišné, výrazně převažují vyšší hodnoty směrodatných 
odchylek - nejčastější hodnoty v rozmezí σ = 8-12, s maximálními 
hodnotami σ = 40-50. Pro vymezení oblasti s ovlivněným režimem byly 
interpolovány hodnoty σ v jednotlivých zvodních zájmové oblasti a 
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sestaveny mapy izolinií σ. V Cenomanské zvodni strážského bloku bylo 
prokázáno rozsáhlé ovlivnění režimu hladin ve vrtech, určené izolinií σ = 
2, postihlo většinu plochy zájmového území, viz. obr. 1. Za neovlivněné 
lze považovat pouze území při středním toku Jizery, drenážní oblast při 
údolí Labe a dolních toků jeho pravostranných přítoků až po středohorské 
zlomové pásmo, západně od Ploučnice. V ostatních zvodních nebylo 
zjištěno plošné ovlivnění režimu hladin podzemní vody. 
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Obr. 1.  Plošný rozsah ovlivnění režimu hladin podzemní vody v cenomanské zvodni. 

Použitá metoda vymezení rozsahu antropogenního ovlivnění 
režimu hladin podzemní vody na základě analýzy směrodatných odchylek 
souborů hodnot měřených datových sad se ukázala jako vhodná pro 
plošné zobrazení rozsahu antropogenního ovlivnění režimu hladin 
podzemní vody, které způsobuje zvýšení rozptylu hodnot měřených 
datových sad. 

Oblasti s rizikem přetoku z cenomanské do turonské zvodně ve 
strážském bloku byly vymezeny na základě rozdílu úrovní hladiny v těchto 
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zvodních (obr. 2) a byl popsán časoprostorový vývoj oblastí možného 
vzestupného přetoku z cenomanské do turonské zvodně. 
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Obr. 2.  Rozdíl hladin turonské a cenomanské zvodně a možnost vzniku přetoku, rok 2014 

Vzhledem k nepravidelnému rozmístění monitorovacích vrtů 
v zájmové oblasti - v oblasti těžby vzdálenost vrtů je ve stovkách metrů, 
zatímco na okraji zkoumané oblasti je vzdálenost vrtů až 20 km - odrážejí 
sestavené mapy piezometrického povrchu jednotlivých zvodní detailní 
stav podzemní vody v blízkosti bývalých těžebních lokalit, ale v širším 
okolí, představují všeobecný regionální obraz s potlačením lokálních vlivů. 

 

5. Závěry 

Závěrem lze konstatovat, že v souvislosti s dřívější těžbou 
radioaktivních surovin v okolí Stráže pod Ralskem byl zásadním 
způsobem ovlivněn přirozený režim proudění podzemních vod 
v cenomanské zvodni strážského bloku (bazální kolektor A boleslavsko-
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mělnického zvodněného systému), s dosahem od infiltrační oblasti při 
lužické poruše na severovýchodě k oblasti drenáže v údolí Labe. To 
představuje největší zásah do režimu proudění podzemních vod na území 
české křídové pánve, s rozsahem více než 50 km podél regionálního 
směru proudění. 

Piezometrický povrch bazální křídové zvodně byl ovlivněn 
v oblasti několikrát větší (600-700 km2) než je rozsah ovlivnění chemismu 
podzemních vod kyselým loužením radioaktivních surovin in situ, k němuž 
došlo podle různých autorů v ploše od 24 km2 (Lusk 1998, Slezák 2001) 
do 27 km2 (Datel 2009). 

V důsledků napjatého režimu podzemní vody v bazální zvodni 
s velmi vysokou hydraulickou difuzivitou dochází k poměrně rychlému 
šíření tlakových změn podzemních vod. Bylo prokázáno, že zásahy do 
piezometrických poměrů bazální zvodně se poměrně rychle, v intervalech 
jen do několika let, přenášejí až na vzdálenosti mnoha kilometrů. 
V rozsáhlém území tak mohou vznikat podmínky pro vzestupný vertikální 
přetok a šíření kontaminace z prostoru dřívější chemické těžby 
z bazálního do vodohospodářsky velmi významného hlavního kolektoru. 
Narozdíl od rychlého šíření tlakových změn je vlastní proudění 
podzemních vod  v bazální zvodni velmi pomalé.  

Sestavené mapy piezometrických povrchů jednotlivých zvodní 
umožňují představu dlouhodobého vývoje režimu podzemních vod. Na 
rozdíl od dříve publikovaných prací (Herčík et al. 2003, Krásný et al. 
2012), kde jsou piezometrické úrovně prezentovány jako statické, nově 
vytvořené mapy přinášení vhled do dynamiky zvodněného systému české 
křídové pánve. Toho bylo dosaženo i přesto, že tato práce není založena 
na hydraulickém modelu, ale interpolaci dat z terénního monitoringu. 
Mapy a gridové soubory piezometrických povrchů je tedy vhodné použit 
pro kalibraci hydraulických modelů v zájmovém území. 

Přestože již současné metody počítačového zpracování 
umožňují detailní simulace chování zvodněných vícekolektorových 
systémů na základě hydraulických modelů, je nutné i do budoucna 
považovat monitoring úrovní hladin podzemních vod a hodnocení 
získaných terénních dat jednoduchými interpolačními postupy za klíčovou 
úlohu pro kalibraci modelů a verifikaci prováděných simulací. 

Při současné rychlosti zatápění zbytkové piezometrické deprese 
v prostoru hlubinné těžby v jednotkách metrů ročně můžeme 
předpokládat, že předpokládat přiblížení původním úrovním hladiny 
nejdříve kolem roku 2025. Přestože zatím vzestup hladiny postupuje 
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lineárně v napjatém režimu podzemní vody, je velmi pravděpodobné, že 
postupně dojde ke zpomalení tohoto procesu. V okrajových oblastech lze 
předpokládat přiblížení k původním úrovním hladiny nejdříve kolem roku 
2050. 

Je tedy pravděpodobné, že celkově uplyne od zahájení 
přípravných prací pro hlubinnou těžby uranu až do obnovení přírodního 
hydrogeologického režimu více než 100 let. Možnost návratu k přírodnímu 
režimu podzemních vod v prostoru DCHT a jeho jižním a 
jihojihozápadním předpolí však závisí především na provozu sanačních 
technologií v budoucnosti. 

Na takto rozsáhlý zásah do režimu podzemních vod v bazálním 
křídovém kolektoru je nutné nahlížet v kontextu jeho dlouhodobého 
vývoje, zejména při hodnocení aktuálních stavů hladin podzemní vody 
v monitorovacích vrtech a jejich dlouhodobých charakteristik, kdy 
vzestupný trend nemusí vyjadřovat absolutní zlepšení stavu zvodně, ale 
pouze dílčí krok v návratu k přirozenému stavu před ovlivněním. 

Pozitivem však je, že takto rozsáhlý zásah do jedné ze zvodní 
ve vícevrstevném zvodněném systému nezpůsobil téměř žádné ovlivnění 
ostatních zvodní v zájmové oblasti. 

Otázkou však zůstává, jaký bude vliv velký počet vrtů 
odvrtaných v různých obdobích přes (polo)izolátor do cenomanské 
zvodně až dojde k obnovení přirozené výtlačné úrovně této zvodně. 
Zejména v jihozápadní části předpolí chemické těžby tak mohou 
vzniknout podmínky pro potenciální vzestupný přetok z cenomanského do 
turonského kolektoru. Poškozenými nebo nedostatečně likvidovanými vrty 
může dojít k dalšímu šíření zbytkových kyselých roztoků do 
vodohospodářsky využívané turonské zvodně. 

Na základě zjištěného dalekosáhlého vlivu odvodnění a 
zatápění prostoru těžby radioaktivních surovin na piezometrický povrch 
bazální cenomanské zvodně směrem k jihozápadu, tedy ve směru 
přirozeného proudění podzemních vod, je vhodné nazývat celé území 
boleslavsko-mělnického zvodněného systému přiléhající ke 
středohorskému zlomovému pásmu (od infiltrační oblasti při lužické 
poruše oblasti drenáže v údolí řeky Labe) jako Strážský blok v širším 
smyslu. 

V rámci přípravy disertační práce byl zpracován článek 
„Development of regional impact of uranium mining on piezometric 
surfaces in multilayered water-bearing system, Bohemian Cretaceous 
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Basin, Czech Republic“, který byl odeslán do odborného časopisu Mine 
Water and the Environment. 
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Summary of the Ph.D. Thesis 
 

1. Introduction 

The former mining of radioactive materials near Stráž pod 
Ralskem represents the largest impact to the natural groundwater flow 
regime in both the territory of the Czech Cretaceous Basin and the whole 
Czech Republic, especially in the basal Cretaceous aquifer. 

Despite the detailed survey of the investigated area within 
manifold geological disciplines (eg. Coubal et al., 1993, Fiedler 1999, 
Slezák 2001, Charvát et al. 2008, Datel 2009, and others), where several 
hydraulic and transport models had been developed (eg. Herčík and 
Kůrka 1990, Lietava 2000, Čermáková 2002, Novák et al. 2002, Hokr et 
al. 2004, Datel 2009) and the impact of mining activities on the 
environment had been described in numerous papers (eg. Datel & Ekert 
2008, Ekert 2008, Ekert & Mužák 2010, IAEA 2005, Krásný et al. 2012, 
Mužák 2008, Slezak 2001, Smetana et al. 2002, Balatka et al. 2006, 
Novák 2001), the regional extent of quantitative impact of mining activities 
on groundwater regime has not been described, in particular of the basal 
Cretaceous aquifer from the area of infiltration near Lužice fault towards 
the drainage area of the River Elbe.  

 

2. Aims of the study 

The aim of the work was to describe the long-term groundwater 
regime in multilayered water-bearing systems, on the basis of measured 
monitoring data and map interpolations. 

 

3. Material and methods 

The area of the proposed maximum extent of the affected 
piezometric head  is limited by the Lužice Fault in the northeast, by the 
Jizera river valley (Jizera fault zone) in the southeast and the Labe river 
valley (Labe fault zone) to the southwest. The northwestern boundary is 
set approximately by a line from Litoměřice to Hrádek nad Nisou 
municipalities. 

From the regional hydrogeological point of view, the area of 
interest is located on the border of two water-bearing systems - the 
Boleslav-Mělník system in the southeast and Benešov-Ústí system in the 
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northwest (Krásný et al. 2012), separated by České Středohoří fault zone 
and especially its northeastern part - Stráž fault (fault zone) running 
roughly in NE-SW direction from Ještěd ridge to the valley of Labe river, 
as a southern limitation of Eger-rift graben (Cajz et al. 2004). 

There are four main aquifers within the area of interest with 
individual piezometric surfaces and groundwater flow, significant in the 
context of this thesis (the Cenomanian and the Turonian aquifer in the 
Stráž Block and in the Tlustec Block). 

The Upper Cretaceous sediments of the central part of the Stráž 
block reach the thickness up to 300 m. To the southeast of Devil walls 
toward Jizera river, the thickness of Cretaceous sediments rises up to 
several hundreds of meters. The situation is different in the Tlustec block, 
where the Cretaceous sediments have been preserved in thicknesses of 
up to 1000 m. 

The set of more than 1.2 millions of piezometric head values 
observed within the DIAMO s.p. and CHMI monitoring networks was 
sorted into four groups according to groundwater bodies. 

Using Golden Software Surfer 8 programme, grid files of 
piezometric head were created for relevant groundwater bodies in 
individual years. Piezometric head values were interpolated using the 
kriging method. Contour maps were created from grid files for relevant 
groundwater bodies. 

To delineate areas of potential upward and downward overflow 
between the Turonian and Cenomanian aquifer, grid files of differences in 
piezometric heads in individual years were calculated. Contour maps of 
differences in piezometric heads were created. 

To delineate areas with the piezometric regime affected by 
mining activities,  the sets of measured piezometric heads in individual 
wells were analysed by standard deviation calculations. Standard 
deviation values were interpolated within individual aquifers and contour 
maps were created. 

Using PAST statistical software (Hammer et al. 2001) the effect 
of the length of the series on the distribution of standard deviations values 
was tested.  

Flooding speed of underground mining sites within the 
cenomanian aquifer was analysed using graphs of piezometric head rise 
in monitoring wells in various parts of investigated area. Where an 
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increasing trend in observed piezometric heads was found, an expected 
period of rebound to the pre-mining levels was calculated from the trend 
equation as an estimation of earliest rebound possibility under natural 
conditions. 

 

4. Results and discussion 

Uninfluenced pre-mining piezometric head of the Cenomanian 
aquifer of the Stráž block ranged from approximately 320-340 m a.s.l. at 
the Lužice fault, over 300 m a.s.l. in the area of in-situ leaching fields,  
down to approximately 190 m a.s.l. towards the drainage area in the Labe 
river valley. 

During dewatering of the underground mining area in the Hamr 
mine (MH I, MH II) and Křižany mine (MK I) between 1965 and 1990, the 
CS piezometric surface was lowered from 300 m a.s.l. to about 130 m 
a.s.l. The total drop of piezometric head reached 170 m where drying of 
underground mining fields had been achieved. The resultant depression 
basin with the centre in Hamr I mine expanded until around 1991, when its 
central part became relatively stable. This area is approximately bordered 
by the piezometric isoline of 260 m a.s.l. from the northeastern edge of 
the Křižany I mine through Osečná to Náhlov villages. Outside of this line 
towards the Lužice fault, the subsidence of CS piezometric head 
continued until 2002, although in some parts of the area (close to the 
contact of Stráž fault and Lužice fault) it continues to drop even at 
present. 

Between 2001 and 2003, pumping of mine water from Hamr 
mine was terminated. Since 2001, there has been a significant rise of CS 
piezometric heads in the central part of depression basin. By the end of 
2003, the groundwater level reached the ceiling of the Cenomanian 
aquifer, with speed up to 25 m/year. Subsequently, the speed of 
piezometric head rise significantly decreased to 5-6 m/year in the central 
part of the depression basin. By the end of 2008, the groundwater level 
rose of 90 m, by the end of 2014 rose of 125 m overall. An asymmetrical 
depression in CS head (240 m a.s.l.) near the Stráž fault north of the 
Hamr mine is still visible in the area of underground mining.  In the 
northernmost part of the Stráž block near the contact of Stráž fault and 
Lužice fault a slow decrease of Cenomanian aquifer heads still continues, 
with speed of less than 1 m/yr. In ISL area the lowered CS piezometric 
head is maintained within the remediation process.  
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Piezometric head monitoring shows ascending linear trend 
during the 10 years since confined groundwater regime had been 
reached. A proposed earliest return to pre-mining piezometric head based 
on linear trend is around 2025 in underground mining area. A proposed 
earliest return to pre-mining piezometric head in the ISL area is around 
2050. The possibility of returning to the natural groundwater regime in the 
ISL area and its southern and southeastern forefield depends mainly on 
the regime of remediation technology in the future. 

If we compare the piezometric surface of the Cenomanian 
aquifer between the beginning of underground mining (using the year 
1970 when there is enough data for the construction of isolines in a wider 
area) and the present, it is obvious that in the whole area of the Stráž 
block the piezometric surface is now significantly lower than in past. In the 
area of flooded depression near underground mining sites the difference 
is approximately 50-60 meters, near the Lužice fault 20-30 m, in ISL fields  
60-70 m and in southern and southwestern forefield of ISL site 20-30 
meters. 

Based on the continual slow decrease in CS piezometric heads 
near the Lužice fault, we can presume that the piezometric surface will 
reach the pre-mining conditions at the earliest within several decades. 
Overall, from the launch of preparations for underground uranium mining 
until the restoration of the natural hydrogeological regime, more than 100 
years are likely to elapse. 

The piezometric surface of the Turonian aquifer in Stráž block 
reaches up to 450-500 m a.s.l. at Lužice fault and falls towards the Labe 
valley to about 170 m a.s.l. (Fig. 5), with minor depression in the 
Ploučnice river valley (260 m a.s.l.) and elevations in the Polomené 
Mountains and Maršovice-Bezděz Height (up to 330 m a.s.l.). 

Groundwater regime in the Tlustec block in both the 
Cenomanian and Turonian aquifers is relatively stable during the entire 
observed period, reflecting only climatic oscillations, with a tendency of 
smoothing in the direction from the Lužice fault towards the drainage area 
in the Labe river valley. The CT piezometric surface falls gradually from 
aprox. 340 m a.s.l. at the Lužice fault to 190 m a.s.l. in the Labe river 
valley, whilst the TT piezometric surface falls from 360 m a.s.l. to 160 m 
a.s.l. 

Piezometric head monitoring in the wider area of interest shows 
a detectable reaction to drainage and flooding of the primer underground 
mining area and ISL groundwater regime, with a tendency of smoothing 
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towards the drainage area in the Labe river valley. In the last few years 
(since about 2010) in most wells in the southwestern forefield of the 
former mining area, a slight upward trend is observable. 

Based on the expected different distribution of standard 
deviations between unaffected natural piezometric regime and the regime 
influenced by external (anthropogenic) impact,  the affected areas were 
delimited. Aquifers in the Tlustec block, which can be considered 
unaffected thanks to the impermeability of the Stráž fault zone, show 
mostly low standard deviations of observed piezometric data sets in 
individual wells for the entire period (σ<1), as well as those of the TS 
aquifer (σ=1-2). Contrarily, the distribution of standard deviation values in 
the Cenomanian aquifer of Stráž block layout is different, with outweighing 
the higher values - the most common values range in σ = 8 to 12, the 
maximum values of σ = 40 to 50. 
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Fig. 1.  Extent  of affected piezometric regime in the cenomanian aquifer 
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Significantly affected piezometric regime was approved in the 
Cenomanian aquifer of the Stráž block, delimited by the contour line of 
σ=2 (Fig. 1). Only a part of the drainage area towards the Labe River 
valley and at the middle Jizera River can be considered as an unaffected 
area. No regional impact was detected in other aquifers. 

The applied method of defining the extent of anthropogenic 
impact on groundwater regime based on standard deviations analysis was 
proved to be suitable areal display of impacted groundwater regime, 
which causes an increase in the variance of the measured data sets. 

Areas of potential formation of vertical upward flow of 
groundwater and possible overflow from the Cenomanian to Turonian 
aquifer have been identified in the Stráž block by comparing the difference 
in piezometric surface between Turonian and Cenomanian aquifers (Fig. 
2). The temporal and spatial development of these areas was described. 
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Fig. 2.  Areas of possible vertical overflow, 2014 
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5. Conclusions 

In connection with former mining of radioactive material near 
Stráž pod Ralskem, Czech Republic, the natural groundwater flow regime 
in the Cenomanian aquifer of the Stráž block (basal aquifer A in Boleslav-
Mělnik water bearing system in the Bohemian Cretaceous Basin) was 
heavily influenced from the infiltration zone at Lužice fault in the northeast 
to the drainage area in the Labe river valley in the southwest. It represents 
the largest intervention into the groundwater flow regime in the territory of 
the Bohemian Cretaceous Basin, with a range of more than 50 km along 
the regional flow direction. 

Piezometric surface of the basal Cretaceous aquifer was 
affected in an area several times larger (600-700 km2) than the area of a 
chemical impact of acid in situ leaching, reaching from 24 km2 (Lusk 1998, 
Slezák 2001) to 27 km2 (Datel 2009). 

The compiled maps of piezometric surfaces of individual 
aquifers in the area of interest allow the idea of long-term groundwater 
heads and flow directions development. Unlike the previously published 
works (Herčík et al. 2003, Krásný 2012), where piezometric contours are 
presented as static, the newly created maps bring an insight into the 
dynamics of the Bohemian Cretaceous Basin water-bearing system. This 
was achieved despite the fact that this study does not present a hydraulic 
model, but an interpolation of monitoring data. Maps and grids of 
piezometric surfaces can be used for calibration of hydraulic models in the 
area of interest. 

Although the present-day computer processing methods allow 
detailed simulation of multilayered water-bearing systems based on 
hydraulic models, it is necessary to consider the future monitoring of 
groundwater levels and evaluation of field data by simple interpolation 
procedures as the for key role for the calibration and verification for model 
simulations. 

At the current rate of flooding of residual piezometric depression 
in units of meters per year in underground mining sites we can presume 
that the piezometric surface will reaching its pre-mining conditions around 
the year 2025 at the earliest. Even though a linear trend has been 
observed since the CS aquifer came to the confined regime, slowing of 
piezometric head rise is expected.  For distant areas we can presume the 
reach of pre-mining conditions around the year 2050 at the earliest. 
Overall, from the launch of preparations for underground uranium mining 
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until the restoration of the natural hydrogeological regime, more than 100 
years are likely to elapse. 

Such an extensive intervention into the groundwater regime of 
the basal Cretaceous aquifer must be seen in the context of its long-term 
development, especially when evaluating the current groundwater levels 
in monitoring wells and their long-term characteristics. An upward trend in 
the groundwater levels in monitoring boreholes does not necessarily 
represent an absolute improvement in aquifer conditions, but only a partial 
step in return to the natural state prior to mining. This applies especially to 
the Cenomanian aquifer. 

However, one positive fact  has been revealed - such extensive 
intervention into an aquifer in a multilayered groundwater system did not  
affect  the other aquifers in the area of interest - especially the Turonian 
aquifer, widely used as a water supply. 

The question which remains is whether there will be any 
observable impact of a large number of boreholes drilled across the 
(semi)aquitard into the Cenomanian aquifer after  the piezometric head 
returns to its natural state. Especially in the southwestern forefield of ISL 
site there may be conditions for a potential upward overflow from 
Cenomanian to Turonian aquifer. Damaged or improperly sealed wells 
may cause further spread of acid leachates into the overlying Turonian 
aquifer, even after a temporarily successful remediation. 

Based on the recorded far-reaching influence of mining drainage 
and flooding on the piezometric surface of the Cenomanian aquifer 
towards southwest, ie. in the natural direction of groundwater flow, it is 
appropriate to refer to the entire area of the Boleslav-Mělník water-bearing 
system adjacent to Středohoří Fault Zone (from the infiltration area at 
Lužice fault to the drainage area in the Labe river valley) as the Stráž 
block in the wider sense. 
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